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Τίτλος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» 

Φορέας Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος 

Διεύθυνση Ακτή Θεμιστοκλέους  τ.κ. 18537 Πειραιάς 

Τηλέφωνα 210 4516264 

Τηλεομοιοτυπία 210 4512277 

Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο 

hellenicmaritimemuseum@gmail.com 

Ιστότοπος https://libraryhmm.openabekt.gr 

Κοινωνικά 

δίκτυα 

Twitter@hmaritimemuseum 

https://www.facebook.com/NautikoMouseioTisEllados 

Έτος ίδρυσης- 

ιστορικό   

Το 1949 συγκροτείται ειδική ναυτική βιβλιοθήκη 

ταυτόχρονα με την ίδρυση του Μουσείου. Στεγάζεται στο 

χώρο του Μουσείου και σκοπός της είναι η συμβολή στη 

ναυτική και επιστημονική εκπαίδευση της χώρας. 

Σε ποιους 

απευθύνεται 

Στα μέλη του Μουσείου, φοιτητές, σπουδαστές, ιστορικούς, 

ερευνητές,  αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο γύρω από 

ναυτικά θέματα.  

Εξειδίκευση 

θεματικών 

περιοχών 

(πρωτεύουσες 

δευτερεύουσες) 

επιγραμματικά 

Πρωτεύουσες θεματικές περιοχές 

● Ναυτική Ιστορία (εξέλιξη του Πολεμικού και του 
Εμπορικού Ναυτικού, με έμφαση στην ανάπτυξη 
της ναυτιλίας στον ελληνικό χώρο)  

● Ναυτική τέχνη και επιστήμη 

Δευτερεύουσες θεματικές περιοχές 

● Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ιστορία 
● Φυσικές Επιστήμες 
● Λογοτεχνία 



● Γεωγραφία 
● Αρχαιολογία 
● Καλές Τέχνες 
● Μουσειολογία 

 

Συλλογές Έντυπων βιβλίων, έντυπων περιοδικών (ελληνικών και 

ξενόγλωσσων κυρίως ναυτικού περιεχομένου) 

Εκδόσεις από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα (παλαιές και 

σπάνιες εκδόσεις) 

Υπηρεσίες  ● Μηχανοργάνωση 
● Εξυπηρέτηση αναγνωστών (τηλεφωνικά, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φωτοτυπίες , εκτυπώσεις)  
● Απόκτηση υλικού που δεν υπάρχει στην βιβλιοθήκη 

είτε με αιτήματα που συντάσσονται για δωρεάν 
αποστολή αντιτύπων και απευθύνονται σε 
ιδρύματα και εκδοτικούς οίκους της χώρας για τον 
εμπλουτισμό της συλλογής,  είτε με τον διαδανεισμό 
που παρέχεται στα μέλη των Ναυτιλιακών 
Βιβλιοθηκών του Δικτύου, για την κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών της κοινότητας 

● Χρήση Η/Υ 
● Χρήση τεχνολογίας Wi-Fi (ασύρματη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο) 

 

Συλλογές και 

υπηρεσίες (που 

τη 

διαφοροποιούν 

από τις άλλες 

βιβλιοθήκες του 

δικτύου) 

Οι παλαιές και σπάνιες εκδόσεις που πλαισιώνουν την 

συλλογή της βιβλιοθήκης (ναυτικού και ιστορικού 

περιεχομένου) 

Υπηρεσίες προς 

τα μέλη του 

Δικτύου και 

τους 

Όλες οι υπηρεσίες μας που αναλύονται στην προηγούμενη 

ενότητα. 



αναγνώστες 

αυτών 

Προσωπικό  (1) Βιβλιοθηκονόμος 

Προτάσεις και 

ιδέες για το 

δίκτυο 

● Ανταλλαγή τεχνογνωσίας  
● Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  
● Ανταλλαγή πολλαπλών αντιτύπων  
● Υποστήριξη της βιβλιογραφικής έρευνας 

 


